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FAZENDAS
1 – Fazenda de 350 hectares na bei-
ra do rio sepotuba, terra boa de 
bacuri com 250 hectares Forma-
dos e divididos em vários pastos, 
curral bom todo em aroeira, sede, 
casa boa, casa para Funcionário, 
contém 8 tanques para peixes, 
etc. valor r$ 5.000.000,00 pela 
propriedade.

2 – Fazenda de 1.930 hectares 
com 1.280 hectares Formados e 
divididos em vários pastos, terra 
mixta, contém sede, curral, en-
erGia, quase todos os pastos em 
corredor. valor r$ 10.500,00 por  
hectare. condiÇÕes de paGamento 
a combinar. 

3 – Fazenda de 1.800 hectares 
com 1.210 hectares Formados, 
terra vermelha toda de ba-

curi, dividida em vários pastos, 
contém sede, enerGia, curral 
completo. valor r$ 10.800,00 
por hectare. 

SÍTIOS
4 – sÍtio com 46 hectares na 
beira do rio Juba, com pesque-
i ro, casa , e n e r G i a ,  s e n d o  3 6 
h e c ta r e s  F o r m a d os .  va lo r : 
somente r$ 550.000,00

5 – 50 alqueires, com 25 alque-
ire Formados, o restante só 
Gradear e JoGar capim, solo 
arGiloso, casa com 4 suÍtes, 
cozinha, sala, varanda, chur-
rasqueira, etc., casa para Fun-
cionário, barracão para máqui-
n as ,  m a i s  2  ba r racÕ es  pa ra 
300 FranGos, 2 maternidades 
suÍnas. Faz Fundo com um rio. 
valor r$ 1.000.000,00. aceito 

imóveis na neGociaÇão.

CASAS
6 – sobrado localizado na rua 04  
no centro, contendo 2 suÍtes com 
sacadas, 1 quarto, sala, cozinha, 
GaraGem para 2 carros, área 
Grande, espaÇo com medidas de 
7,5x6,5 metros nos Fundos para 
lazer, aquecedor solar para 
áGua dos banheiros e cozinha. 
valor: r$ 900.000,00

7 – casa localizada no Jardim 
do laGo, próximo a escola atec, 
contendo 1 suÍte + 2 quartos, sala, 
cozinha, GaraGem para 4 carros, 
área de serviÇo, despensa, quarto 
com banheiro, lavanderia e etc. 
valor r$ 1.000.000,00

8 – apartamento localizado na 
rua 28, no centro, sendo 1 suÍte 

com closet + 2 quartos com sa-
cadas com telas de proteÇão , 
móveis planeJados, cozinha com 
móveis planeJados com FoGão 
e coiFa, GaraGem para 2 carros, 
vÍdeo, porteiro, etc. valor r$ 
500.000,00

TERRENOS
9 – 4 terrenos Juntos com medidas 
de 15×40, ou seJa, 600 m² cada, vende 
todos Junto ou vende separado. lo-
calizados no Jardim italia próximo 
da avenida nilo torres. valor: r$ 
170.000,00 cada terreno. 

10 – terreno localizado no Jardim 
caliFórnia,  próximo a creche, rua 
36, com medidas de 12x45 ou seJa 540 
m², quase todo murado, posiÇão de 
sombra. valor r$ 95.000,00

1 1  –  t e r r e n o  co m e rc i a l  co m 

excelente localizaÇão na vila 
alta, proximo ao supermercado 
paredão, com medidas de 15x30. 
valor: r$ 400.000,00. 

ALUGUÉIS
12 – apartamento no centro da ci-
dade na avenida tancredo neves, 
sendo 1 suÍte + 3 quartos, cozinha 
ampla, sala de tv com sacada + 
sala de Jantar, churrasqueira 
FoGão a lenha, GaraGem com es-
paÇo para outro carro.
valor mensal: r$1.400,00

13 – sala comercial com aprox-
imadamente 85 m², localizado 
na avenida tancredo neves sob 
esquina com a rua 19, contendo 
espaÇo amplo para recepÇão na 
Frente, 2 salas, copa e W.c so-
cial. valor do aluGuel mensal: 
r$ 1.600,00 


